X Concurs de narrativa breu de l'EOI
d'Eivissa i Formentera
Bases
1. Podrà participar-hi l'alumnat matriculat de qualsevol idioma i en qualsevol modalitat (oficial,
lliure o a distància) a l'EOI , tant d'Eivissa com de Formentera, durant el curs 2018-2019.
2. Els treballs que es presentin hauran de ser inèdits, de tema lliure i escrits en català.
3. Els originals hauran d'estar en un format digital compatible amb el programa Word.
4. Per gestionar el lliurament dels originals, caldrà accedir a la pàgina web de l'EOI d'Eivissa i
descarregar-se la fitxa descriptiva de les dades de l'obra (títol) i de l'autor/-a (nom i llinatges,
curs, adreça electrònica i telèfon de contacte). Un cop emplenada la fitxa, caldrà enviar-la a
l'adreça electrònica eoibreu@gmail.com i adjuntar-hi el treball.
5. El termini de presentació d'originals serà fins al dia 4 de març de 2019.
6. Cada autor podrà participar amb un únic treball que haurà de tenir una extensió mínima de
1000 i màxima de 2000 paraules.
7. L'organització i l'EOI d'Eivissa i Formentera podran difondre els escrits guanyadors, ja sigui en
suport digital o en paper, de la manera que considerin oportuna.
8. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
9. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització d'aquests premis i
l'equip directiu de l'EOI.
10. El sol fet de concursar implica l'acceptació de les condicions anteriors.

Premis
1. Un primer premi per al guanyador d'un val per gaudir del circuit termal i d'un menú
degustació a l'Hotel Rural & SPA Can Curreu de Sant Carles de Peralta per a 2 persones.
2. Un segon premi per al finalista d'un val per gaudir del circuit termal de l'Hotel Rural & SPA Can
Curreu de Sant Carles de Peralta per a 2 persones.
3. El veredicte del jurat es donarà a conèixer dins del context de celebració del Dia de Sant Jordi,
el 23 d'abril, en el qual es faran públics les obres guanyadores i els noms dels premiats.

